
 

Конспект:  Белем бирү эшчәнлеге: “Зоопаркка кунакка” 

Тәрбияче: Махмутова Гөлзидә Шайхенуровна 

 МБДОУ №51”Торнакай” Яр Чаллы шәһәре 

Балаларның яше: Уртанчылар   төркеме 

Максат:Балаларның кыргый җәнлекләр турындагы күзаллауларын 

камилләштерү, сүзлек байлыгын арттыру, активлаштыру; диалогик һәм 

монологик сөйләм формаларын камилләштерү; сүзләргә күплек сан 

кушымчалары, килеш кушымчалары ялгау 

Бурычлар: 

Үстерү бурычы: Кыргый җәнлекләр  турындагы белемнәрен үстерү. 

Тәрбия бирү бурычы:  Җәнлекләргә карата  мәхәббәт, хөрмәт хисе тәрбияләү. 

Белем бирү бурычы: балаларга  зоопаркта яшәүче җәнлекләр, аларның көн-

күреше, әһәмияте турында белем бирү. 

Көтелгән нәтиҗәләр: логик фикерләп эшчәнлекнең  барлык төрләрендә дә актив 

булулары 

Балалар эшчәнлегенең төрләре: 

-социаль аралашу үсеше 

-танып белү үсеше 

-сөйләм үсеше 

-физик үсеш 

Индивидуаль эш: Азаматның, Эмилнең, Ранисның [р] авазларын төзәтү, 

сүзләрнең дөрес әйтелешенә, җөмләләрнең дөрес төзелешенә игътибар итү 

Сүзлек өстендә эш: 

Актив сүзләр:зоопарк, җәнлек, күчтәнәч, кыргый, билет 

Пассив сүзләр:посылка, фотоаппарат , пассажир, поши 

УМК 

Кыргый  җәнлекләр-дикие животные, Яр Чаллы- Набережные Челны, Торнакай-

Журавушка,  Сатучы- продавец,  

Алдан эшләнгән эшләр: ял минутын өйрәнү,табышмаклар чишү, трафаретлар 

аша рәсемнәр төшерү. 

Кулланма әсбаплар: программа”От рождения до школы”, “Раушан көзге”, 

“Гөлбакча” китаплары. Һөнәр ияләре турында плакат, рәсемнәр. 

Җиһазлар: туп, кыргый җәнлекләрнеңнең рәсемнәре, уенчык җәнлекләр, 

зоопарк, җиләк- җимеш муляжлары, автобус. 

Гаилә белән эш: Кыргый җәнлекләр темасына кагылышлы рәсемнәр ясау, 

шигырьләр уку, табышмаклар чишү ,экскурсияләр оештыру.  

 

 



 

Белем бирү эшчәнлегенең барышы 

Балалар бүлмәгә кереп түгәрәк ясап басалар 

-Исәнмесез, балалар! (Исәнмесез!) 

-Хәлләрегез ничек? (әйбәт, рәхмәт!) 

- Балалар, карагыз әле бүген безгә күпме кунак апалар  килгән. Әйдәгез 

бергәләшеп алар белән исәнләшик. (Исәнмесез!) 

Психогимнастика 

Бергәләшеп без басыйк, 

Бик зур түгәрәк ясыйк. 

Куллар җылысын тойыйк, 

Шатланышып елмайыйк  (бер-берсенә карап елмаялар). 

Хәерле иртә теләп шөгылебезне башлыйк. 

-Хәерле иртә, дусларым! 
 

-Балалар әйтегез әле, хәзер табигатьтә елның кайсы фасылы?(җәй). Җәйнең нинди 

ае? (июнь ае). Ә сез җәй фасылы икәнлеген каян белдегез соң? (көннәр җылы, 

кояш кыздыра, җылы яңгырлар ява, бөҗәкләр очалар....)  

-Балалар мин иртән эшкә килүемә төркемебезгә ниндидер күчтәнәч тартмасы 

керттеләр.  

Кемнән булыр икән  бу күчтәнәч тартма? Ә бәлки аны безгә ялгыш керттеләр. 

Адресын тикшереп карыйк әле. 

-Без нинди шәхәрдә яшибез әле балалар(Яр Чаллы). Бакчабыз ничек 

атала(Торнакай балалар бакчасы). Ә төркемебез ничек атала (Әкият төркеме) 

-Чынлап та балалар, күчтәнәч тартма  безгә икән бит. Яр Чаллы шәһәре, Торнакай 

балалар бакчасы, Әкият төркеме балаларына диелгән. 

-Ачып карыйбызмы балалар күчтәнәч тартмасын , нәрсә бар икән эчендә(селкетеп 

карый тәрбияче). Бик серле күренә бу күчтәнәч тартма ,нәрсә булыр икән эчендә. 

 

-Балалар монда мин ниндидер хат, фотоаппарат , билетлар. 

Безне зоопаркка чакырып билетлар җибәргәннәр. Барабызмы балалар? Ә 

фотоаппарат ни өчен дип уйлыйсыз? (җәнлекләрне фотога төшерергә)  

-Зоопаркта нәрсәләр күрергә була соң балалар?( кыргый һәм йорт хайваннарын)  

Бик дөрес,зоопаркта  төрле җәнлекләр белән якыннан танышырга, күзәтергә, 

аларны  фотога төшерергә мөмкин. 

-Балалар без кунакка буш кул бара алмыйбыз бит инде, нишлик икән?  (кибеттән 

күчтәнәчләрләр  алырга кирәк) 

Бик дөрес балалар, кибеткә барып күчтәнәчләр алыйк 

-Исәнмесез!(Исәнмесез!) 

- Хәлләрегез ничек? (әйбәт, рәхмәт) 



-Алия сиңа нәрсә кирәк? (миңа алма кирәк) 

-Сиңа нинди алма кирәк? ( кызыл, тәмле, матур, чиста алма кирәк) 

-Менә сиңа кызыл, тәмле, матур, чиста алма . (Рәхмәт!) 

 

-Зоопаркка бару юлы бик ерак. Ә сез нинди транспорт төре белән барырга теләр 

идегез ?(транспорт төрләрен санап чыгу) 

Әйдәгез балалар автобус белән барабыз. Санамыш ярдәмендә йөртүчене 

билгеләрбез  

Әлчи, бәлчи 

Әни күлмәк үлчи 

Син кал, бу чык 

-Ә хәзер балалар  күчтәнәч тартмасындагы билетларны өләшәм, карап алыгыз, 

анда ниндидер саннар бар. Сез ничек уйлыйсыз? Ни өчен кирәк микән? 

-Салават йөртүче булачак, ә без кемнәр булабыз(пассаҗирлар) 

Һәркем үз урынына утырсын өчен  билетлардагы саннарны табып урнашыгыз. 

Барыгыз да үз урыннарыгызны таптыгызмы? 

-Ралина син ничәнче урынга утырдың ?(бишенче, алтынчы...)  

Кузгалдык  юлга. Юлыбыз ерак дидек бит балалар, шуңа күрә бераз  сөйләшеп 

алырбыз. Әйдәгез әкиятләр турында сөйләшик.  

 

Төп өлеш 

-Менә балалар килеп тә  җиттек ахрысы. 

Зоопаркта нинди җәнлекләр яшәгәнлеген без хәзер табышмаклар ярдәмендә 

белербез. 

Кыш көне ак,  Җәй көне соры, 

Урманнан чыга, 

Кыр буйлап чаба.  (Куян) 

 

Υзе бүрек кигән кебек кенә, 

Кигән туны энәле 

Бу кем булла, кайда яши, 

Берәрегез беләме?  (Керпе) 

 

Көлтә-көлтә койрыгым, 

Селки-селки барамын 

Кетәклекләргә кереп мин 

Тавык-чебеш аламын.  (Төлке) 

 

Асрамый да умарта, 



Балны бик-бик ярата 

Кышын сөя йокыны 

Язгача тормый ята.  (Аю) 

 

Кош түгел – оча, 

Ябалактан курка. 

Чикләвекне ярата, 

Сызгырса, урманны яңгырата. (Тиен) 

 

Сорыдыр төсе, 

Үткендер теше. 

Урманда йөри, 

Бозаулар эзли. (Бүре) 

Менә нинди җәнлекләр яши икән зоопаркта( карыйбыз). Әйдәгез әле 

балалар,җәнлекләрне хәзер фотога төшерик(фотога төшереп фотоларын алалар) 

 -Зәлинә син кайсы җәнлекне фотога төшердең? 

-Төлкене 

-Төлке нинди? 

-Төлке зур,  матур,  чиста, төлке әйбәт. 

-Төлке нишли? 

-Төлке йөгерә 

-Төлке нәрсә ярата?  

(Балалардан  сорап чыгу) 

- Балалар җәнлекләргә  алып килгән күчтәнәчләрне нишләтик 

икән?(ккалдырабыз).Зоопаркта эшләүче  хезмәткәрләр аларны сыйларлар. 

 

-Балалар җәнлекләр дә арыгандыр, әйдәгез бергәләп ял итеп алабыз 

Без килдек ЗООПАРККА 

Ни генә юк анда: 

Тун кигән аюлар,  

Зур койрыклы тиеннәр, 

Бүреләр,керпеләр,  

Куяннар, төлкеләр, 

Һәм мөгезле пошилар. 

Батыр без, курыкмыйбыз 

Аюдан, бүредән 

Кочаклап алабыз 

Маймылның муеныннан 

 



Йомгаклау өлеше 

-Балалар җәнлекләр белән таныштык, сыйладык, уйнадык, хәзер нишлибез инде? 

(бакчабызга кайтабыз) 

-Димәк  безгә җәнлекләр белән саубуллашып бакчабызга кайтып китер вакыт 

җитте. 

-Балалар   бүгенге сәяхәтебез турында нәрсәләр әйтә аласыз?  Без зоопаркта 

нәрсәләр күрдек?(җәнлекләр). Нинди җәнлекләр күрдегез?(аю, бүре) Бүгенге 

сәяхәтебез  турында әти-әниләрегезгә, дусларыгызга сөйләрсез. Рәхмәт сезгә 

балалар, сез бик тырыш акыллы булдыгыз. 
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